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Број: 02-1133 
Датум: 15.06.2017. год. 
Пожаревац 
 
У складу са чланом 63. став 3, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: ЗЈН), и Конкурсне документације бр. 02-1103 од 
10.06.2017. године за отворени поступак јавне набавке бр. 10/2017 – „ Санитетски материјал “, (у 
даљем тексту: Конкурсна документација), Комисија за предметну јавну набавку (у даљем тексту: 
Комисија) наручиоца Опште болнице  „Пожаревац“ у законском року објављује, свим 
заинтересованим лицима,  

Одговоре и појашњења на питања  
постављена од стране заинтересованог лица  

 
за отворени поступак јавне набавке бр. 10/2017 – „ Санитетски материјал “ 

 
Како би било прегледније и сврсисходније, Комисија ће прво навести питање заинтересованог 

лица, па потом одговор на исто: 

Питање бр.1 : У оквиру конкурсне документације на страни бр. 19 за партију 57 – Алергени, под 
ставком 57.1. Инхалациони алергени у спецификацији се налази,  између осталог, и паразит жита који 
није у нашем производном програму. 
Молимо Вас да измените конкурсну документацију у овом делу. 
Ако избаците овај алерген да ли се мења укупна количина, или ћете потраживати неки други алерген? 
 
Одговор бр.1: Комисија је приступила анализи потенцијалног проблема на који је заинтересовано 
лице указало и кроз извесну измену конкурсне документације ће исти покушати да отклони 
поштујући начела јавних набавки и позитивне прописе из предметне области. 
 
Питање бр.2: Под тачком 5 додатних услова за учешће тражи се произвођачки каталог, да ли ће бити 
прихваћен каталог производа на српском језику, оверенод стране АЛИМС-а, који као дистрибутери 
користимо на нашем тржишту, из којег се може извршити провера наведених техничких 
карактеристика?  

Одговор бр.2: Наручилац ће прихватити каталог производа на српском језику, оверен од стране 
АЛИМС-а.  
 
Питање бр.3: Да ли ће бити прихваћена регистрована меница у складу са захтевима из конкурсне 
документације, која је евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије пре датума 
објављивања позива за подношење понуда? 

Одговор бр.3: Наручилац ће прихватити регистровану меницу пре датума објављивања позива за 
подношење понуда. 
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Питање бр.4: С обзиром да за партије 78, 79, 80, 81, 82, 85, 86, 87, 88 није усаглашен назив предмета 
набавке и специфицираних добара у оквиру истих, молимо вас да измените и допуните техничку 
спецификацију на начин да буде јасна и разумљива свим понуђачима и у складу са свим одредбама ЗЈН. 

Одговор бр.4: Комисија је приступила анализи потенцијалног проблема на који је заинтересовано 
лице указало и кроз извесну измену конкурсне документације ће исти покушати да отклони 
поштујући начела јавних набавки и позитивне прописе из предметне области. 
 
Питање бр.5: Због обимности конкурсне документације, да ли је прихватате ако се доставе прва, 
последња и стране на којима се налазе партије које нудимо? У питању су обрасци техничке 
карактеристике и структуре цене.. 

Одговор бр.5: Наручилац  ће прихватити прву и последњу страну као и стране за партије за које се 
подноси пунда за обрасце техничке карактеристике и структуре цене. 
 
Питање бр.6: У партији 85. Монофиламентни нересорптивни  и ресорптивни конац, за ставке под 
редним бројем 3 и 4  трађе се хируршки конци са дужинама игала од 15-25 мм. Да ли је за 
Наручиоца/крајњег корисника прихватљиво понудити тражени хируршки конац са дужинама игала од 
27 мм? 

Одговор бр.6: Наручилац  ће прихватити тражени хируршки конац са дужинама игала од 27 мм. 
 

 

Комисија за ЈНОП бр. 10/2017 

 

 

 

 

Напомена: Овај документ на меморандуму важи без печата и потписа. 

 

 


